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بيميتريكسيدحقن
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الدواء؟هذا يوصف لماذا

الصغيرة غير الخاليا ذو الرئة سرطان من معين لنوع أول كعالج األخرى الكيميائي العالج أدوية مع بيميتريكسيد حقن يستخدم

NSCLC)(  لعالج أيضاً بمفرده بيميتريكسيد حقن يستخدم الجسم. من أخرى أجزاء إلى أو القريبة األنسجة إلى انتشر الذيNSCLC 

وفي لديهم السرطان مرض يتفاقم لم والذين الكيميائي العالج أدوية بعض بالفعل تلقوا الذين األشخاص في مستمر كعالج

كيميائي عالج دواء مع بيميتريكسيد حقن دمج أيضاً يتم األخرى. الكيميائي العالج بأدوية بنجاح عالجهم يمكن ال الذين األشخاص

يمكن ال الذين األشخاص في  )الصدرلتجويف الداخلية البطانة على يؤثر السرطان من نوع (الخبيث المتوسطة لورم أولي كعالج آخر

للفوالت.المضادة األورام مضادات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي  Pemetrexedبالجراحة. عالجهم

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

من بيميتريكسيد حقن إعطاء يتم دقائق. 10 عن تزيد لمدة الوريد في حقنه يتم  )سائل(محلول شكل على بيميتريكسيد حقن يأتي

يوماً.21 كل واحدة مرة إعطاؤه يتم ما عادة حقن. مركز أو طبي مكتب في ممرضة أو طبيب قبل

مثل والكورتيكوستيرويد ، 12بوفيتامين  )فيتامين(الفوليك حمض مثل أخرى ، أدوية بتناول طبيبك يخبرك أن المحتمل من

بعناية. طبيبك تعليمات اتبع األدوية. هذه لتناول توجيهات طبيبك سيعطيك الدواء. لهذا الجانبية اآلثار بعض لتقليل ديكساميثازون

بطبيبك.فاتصل األدوية ، هذه أحد من جرعة فاتتك إذا تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من اطلب

حقن من جرعتك طبيبك يغير قد بيميتريكسيد. بحقن العالج وأثناء قبل منتظمة دم فحوصات بإجراء طبيبك سيخبرك

الدم.اختبارات نتائج على بناء ًنهائياً عالجك يوقف أو العالج ، يؤخر أو بيميتريكسيد ،

للمريض.المصنعة الشركة معلومات من نسخة على الحصول الطبيب أو الصيدلي من اطلب

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

بيميتريكسيد ،حقن تلقي قبل

أي أو أخرى أدوية أي أو  )أوسميترول(مانيتول أو بيميتريكسيد تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

على للحصول المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات من تحقق أو الصيدلي اسأل بيميتريكسيد. حقن مكونات من

بالمكونات.قائمة

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

في يومين ، قبل اإليبوبروفين تتناول أال يجب . )موترينأدفيل ، (اإليبوبروفين ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي

مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد بيميتريكسيد. حقنة تلقيك بعد يومين لمدة أو اليوم ،

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية

الكلى.في مرض من عانيت أن سبق أو إشعاعياً عالجاً تلقيت قد كنت إذا طبيبك أخبر

طريقة استخدام عليك يجب أنثى ، كنت إذا طفل. إلنجاب تخطط كنت إذا أو للحمل ، تخطط أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

أن يجب ذكراً ، كنت إذا النهائية. الجرعة بعد األقل على أشهر 6 ولمدة بيميتريكسيد حقن تلقي أثناء النسل لتحديد موثوقة

إذا النهائية. الجرعة بعد أشهر 3 ولمدة بيميتريكسيد حقنة تلقيك أثناء الحمل لمنع فعالة وسيلة وشريكتك أنت تستخدم

الجنين.بيميتريكسيد حقن يؤذي قد بطبيبك. فاتصل الدواء ، هذا استخدام أثناء حامال ًشريكك أو أنت أصبحت

النهائية.الجرعة بعد أسبوع ولمدة بيميتريكسيد بحقنة العالج أثناء اإلرضاع عدم يجب مرضعة. كنت إذا طبيبك أخبر

غير من طفل. إنجاب على قدرتك على تؤثر قد الذكور عند الخصوبة في مشاكل يسبب قد بيميتريكسيد حقن أن تعلم أن يجب

بيميتريكسيد.حقن تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث للعكس. قابلة التأثيرات هذه كانت إذا ما المعروف

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

ممكن.وقت أقرب في بطبيبك اتصل بيميتريكسيد ، حقن من جرعة لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً بيميتريكسيد حقن يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

غثيان

التقيؤ

إسهال

إمساك

الشهيةفقدان

الوزنفقدان

تعب
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نائماالبقاء أو النوم في صعوبة

المفاصلالم

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض
طارئ:طبي عالج على احصل أو الفور

التناسليةاألعضاء منطقة أو حلقك أو أنفك أو شفتيك أو فمك في مؤلمة تقرحات أو الجلد تقشير أو الجلد تقرحات أو بثور

باإلشعاععالجها سبق منطقة في الشمس حروق يشبه جلدي طفح أو تقرحات أو تورم

عاديةغير كدمات أو نزيف

األخرىالعدوى عالمات أو والسعال والقشعريرة والحمى الحلق التهاب

صدرألم

سريعةقلب ضربات

البلعأو التنفس في صعوبة

صعبأو بطيء كالم

الضعفأو الشديد التعب

الضعفأو الدوخة

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

القدمينأو اليدين في وخز أو تنميل أو حرقة أو ألم

شاحبجلد

الراسصداع

قشعريرة

متشوقمتلهف،

التبولانخفاض

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثار في بيميتريكسيد حقن يتسبب قد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لحقن جسمك استجابة من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

بيميتريكسيد.

تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة االحتفاظ لك بالنسبة المهم من

الغذائيةاألنظمة من غيرها أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى باإلضافة
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أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب المكمالت.

الطوارئ.حالة في معك حملها

راندأسماء

®اليمتا

2019/04/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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